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Status for igangværende og planlagte cykelstiprojekter
Forvaltningen fremlægger statusredegørelse for igangværende og planlagte cykelstiprojekter.
Følgende cykelstiprojekter er igangsat eller under planlægning.
Nibevej mellem Gl. Viborgvej og Volstrupvej.
Der er til projektet gennemførelse afsat 7,2 mio. kr. Projektet er i sin nuværende udformning
underfinansieret med 3,0 mio. kr jf. licitationsresultatet. Byrådet forkastede i møde den 11.
oktober 2018 indstillingen om at afkorte projektlængden, og der blev ikke truffet ekspropriationsbeslutning.
Mulighederne for at reducere anlægsomkostningerne ved at etablere enkeltrettede cykelstier
fra Øster Hornum til Volstedvej undersøges, idet rabatterne ser ud til at være forberedt for
anlæg af cykelstier. Herved vil behovet for arealerhvervelse kunne minimeres.
Hanehøjvej
Byrådet besluttede i møde den 9. januar 2019, at afsætte 0,3 mio. kr til projektering af en
dobbeltrettet cykelsti. Der er samlet afsat 2,3 mio. kr til projektet. Projektet er overslagsmæssigt beregnet til 4,8 mio. kr.
Rebildvej og Vælderskoven
Der er udarbejdet projektforslag til dobbeltrettet cykelsti i nordsiden af Rebildvej frem til
Kovadsbæk. Herfra foreslås der etableret en træbro på tværs af bækken, og den vestligste del
af Rebildvej og Vælderskoven anlægges som 2-1 vej. Projektet afventer igangsætning af VVMredegørelse. Projektet er anslået at koste 4,4 mio.kr, og der er afsat 5 mio. kr til formålet.
Skaarupvej
I budgetforlig 2018-2021 besluttedes at gennemføre trafiksikringsprojekt i Ravnkilde på Skaarupvej.
Projektet omfatter cykelsti på strækningen fra Skaarupvej nr. 28 frem til nr 38 (300 meter).
Der er i byrådsmødet 25. april 2018 frigivet 0,9 mio. kr til formålet. Projektet er overslagsmæssigt vurderet at koste 0,7 mio. kr.
Projektet er igangsat i marken.
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Skørping – Hellum
Etableringen af cykelsti mellem Skørping og Hellum (ca. 3,6 km) blev i forbindelse med budgetforlig 2016-2019 besluttet anlagt 2019, og der er afsat et rammebeløb på 5 mio. kr til formålet. Byrådet besluttede 6. februar 2019 at udsætte frigivelsen af midler til igangsætning af
projekteringen, indtil der foreligger en oversigt over igangværende og kommende cykelstiprojekter. Projektet er jf. licitationsresultatet på Nibevej, anslået at koste 8-9 mio. kr.
Bælum – Terndrup
I forbindelse med budgetforlig 2018-21 besluttede at der skulle udarbejdes projekt for cykelsti
mellem Bælum og Terndrup (ca 3,5 km), og Økonomiudvalget besluttede marts 2018 at afsætte 0,3 mio. kr til formålet. Byrådet besluttede 6. februar 2019 at udsætte frigivelsen af
midlerne til formålet, indtil der foreligger en oversigt over igangværende og kommende cykelstiprojekter. Projektet er jf. licitationsresultatet på Nibevej, anslået at koste 8-9 mio. kr.
Forvaltningen har udarbejdet en liste med ønsker til cykelstier, som stammer fra den gamle
cykelstiplan fra 2010 suppleret med ønsker som er indkommet siden. Ovennævnte cykelstier
er ikke indeholdt i listen. Samlet er der ønsker til cykelstier langs 74 km kommunevej, dertil
kommer ønsker om cykelstier på 16 km af det statslige vejnet.
Økonomi

I alt der i budgetårene 2016-2019 igangsat og planlagt cykelstier for 20,7 mio. kr. Overslagsmæssigt vurderes de samlede anlægsomkostninger at udgøre 37,1 mio. kr.
Der er pt. afholdt projekteringsudgifter på 0,7 mio. kr på projekterne Nibevej og Rebildvejen.

Bilag 1: Status for cykelsti projekter
Bilag 2: Liste med ønsker til nye cykelstier pr 2019
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